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) السالمهایعل( بانوى عالم حضرت فاطمه زهرا نی و ارزنده ترنی به بهترمیتقد

 در جهت انىی او مى تواند کمک شافی و تکالفی توجه به وظاگری طرف و از طرف دکی انسانى از گاهی و معرفت به جاىیآشنا

. د روحى و روانى بوده باشد ابعالیتکم

 خود مى تواند به وستی پنی و مشروع به احی و کمال مى باشد و روشهاى صحقتی به حقلی است که معرفت مقدمه اى براى نهىیبد

. دی به مقصود کمک فراوانى نمالی و سرعت نریسالمت مس

 زندگى و خانواده از معرفت ری همسردارى اشاره دارد تا مس گشته به راهکارهاى سالم و ارزندهمی اوراق گردآورى و تنظنی در اآنچه

 جامعه اسالمى ما هم شده مرتفع و ری گبانی و سالمت افزونترى برخوردار بوده و مشکالت ناشى از عدم توجه که ناخواسته گرشتریب

.  انشاء اهللاندی است اقدام نما اصلى و اساسى خود که کمال جوئى و کمال پرورىفهی به وظشتری توافق بازوجهاى جوان بتواند ب

 والسالم

 مطالعات اسالمى مرکز فرهنگى قدر واحد

 مؤلفمقدمه

.  و آرامش به عالم هستى اهداء گشته است  شی مظاهر لطف و رحمت الهى است که با خلقتش آسانیباتری از زکىی زن

. د نقش بسته است آرامش و سکونت، مبنا و راهکار راهوار کمال در صحنه وجونی در پى او

 و هستى مردان است را مفهوم هی که سرمانهی نهاد تا متانت و طماءنتىی پا در عرصه گگاهی جانی نقش و اساسى ترنی با بهترزن

 نتی زشی بودن خونی افتخار بهشت را به بهترنی و با ادی ارزشها و کماالت همراهى نمانی و مرد را ناخودآگاه تا بسوى باالتردهیبخش

 ریبهشت ز: ندیآمده تا بفرما)  السالمهمیعل (نی نبى اهللا االعظم و ائمه معصومزی باشد که به کلمات مباهات آمشته و افتخار آنرا داداده

. پاى مادران است و قدر و منزلت زن و مادر را از بهشت هم باالتر ببرند

)  وآلههیصلى اهللا عل( زن بوده و حضرت نبى اکرم کیهم  های حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علنکهی فخر و افتخارى باالتر از اچه

 بخواند و مگر نه های موجود و خلق بارها و بارها خود را فدائى حضرت فاطمه سالم اهللا علنی و ارزشمندترنی و باالترقیاشرف خال

. کالم خداست)  وآلههی اهللا علصلى (امبری که کالم پنستیا

 اگر نبود فاطمه عنىیلو ال فاطمه لما خلقتکما : دیى علت خلقت را به او برمى گرداند و مى فرما که در آن خطاب الهنستی مگر نه او

. را خلق نمى کردم)  السالمهیعل (نیرمومنی و نه على امغمبرینه تو اى پ

 است که مردان را گفته هاى قدسى موجود)  السالمهایعل( او بخاطر وجود مبارك حضرت فاطمه زهرا گاهی در فزونى مقام و جاآنقدر

. عی رشک و غبطه مى کند که خوشا به حال زنان با آن مقام رفکیمبتال به 

. میی حق او را اداء نمامی ارزشمند زن را شناخته و بتوانگاهی و بهتر جاشتری آرزوى آنکه ببا
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 نسبت به خود شتری و آشنائى ب است که اوال شما را به معرفترىی و دلپذبای اوراق گرد آورى شده شامل نکات زنی در اآنچه

 داده و کانون پر از لطف شما را با شترىی بنىیری از دستورالعملهاى ساده به زندگى شما شکسرىی باارائه ى ایراهنمائى مى کند، ثان

. دی نمامى خوشبختى گرمتر باىیرنگ ز

محسن کاظمى  / والسالم

 آنفی و تعرزن

)) زن ((باىی و هواهاى نفسانى رفته است واژه زالیورد ستم قرار گرفته و دائما به قربانگاه ام مخی از واژه هائى که در طول تارکىی

 از آن نموده و تی است که عرب جاهلفىی آنها تعرنی از زن نموده اند که آخرفىی تعارخی واژه در طول تارنی اوستیمى باشد که به پ

 کالم کیوده است زن واژه فساد و کج فهمى و اسارت بخود گرفته بود و در  خوار را زنده زنده در گورستان دفن مى نمریدختران ش

 و تی کسى از واژه زن مفهوم انسانگری مى شد دهی شبشتری انسان بری زن با انگارهاى هواپرستان به موجودى غباىی زقتیآن حق

 نگارش منفى آنقدر در جوامع رشد گریرت د استنباط نمى کرد کسى براى زن معرفت و عرفان پروردگار قائل نبود و به عباتیمعنو

 نگرش جاهلى هنوز در نی که آثار رگه هاى زشت امی شهوت و رنگ پرستى و مدخواهى شد و چه کننهیکرد که زن به تمام معنا آئ

.  داردشهیقلب متمدن غرب هم ر

 افتخار بزرگى تىیا حضور در عرصه گ بهای جاهلى براى زن، حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علقتی و حقفی تعرنی چنکی اوج در

 کرد و در طول دوران فی زنان جاهلى زنان فاطمى را معرفى و تعرگری جاهلى از زنان و به عبارت دفی و در مقابل آن تعردیآفر

. نمودنیی و تبفی زن را عمال تعرى تک تک ابعاد روحشیکوتاه زندگى خو

 طرف و عمل از سوئى باالتر مرزى کی از فی و تعرانی را ابداع نمود و با بحیح مقابل هر کدام از روشهاى زنان جاهلى روشى صدر

.  خود عرضه نمودندهی از زن به جامعه آن زمان و جوامع آقی دقفىی با تعرقیعم

م و  زن معلوحی صحفی تعرانی ارزنده آن حضرت در ب  ظاهرى آن بزرگوار مى گذرد نقش اتی از هزار سال از زمان حشی که بامروزه

. آشکار مى شود

 انی جاهلى از مفی تازى تعرکهی کنی ولر،یخ.  فاطمى بکلى زندگى انسانها را گرفته استفی امروز زنان فاطمى و تعارنکهی نه اآرى،

 انی است از متی که زن اسوه مدپرستى و حسادت و چشم و هم چشمى و هزار افسونگرى و نمود جاهلدگاهی دنیرفته و در مقابل ا

.  استافتهی نقش و نمود ارزنده آن در جامعه رشد و تعالى با فاطمى باىی زفی تعررفته و

 و بدور از همه روشهاى جاهلى نندی افتخارات را مى آفرنی فرهنگى بهترحی از زنان ما در عرصه هاى صحارىی آنجا که امروزه بستا

. ندی مى نماادهیروشهاى ارزنده فاطمى را در زندگى پ
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 آندو خود را نی مرز مشخص بکی جادی تا روشهاى فاطمى را از روشهاى جاهلى شناخته و با امینوشته آرزوى آن دار نی اانی پادر

. دی ارزشمند فاطمى وارد نمائفیدر غالب تعر

ر جهت  عطوف زن در پى قرنها نشسته مرتفع و زن با تمام ابعاد زندگى خود، بتواند دماىی عمل زنگار کهنه اى که بر سنی با ادیشا

.  و اسالمى موثر واقع شودنىی فرهنگ داءیاح

.  فاطمىای شما را جاهلى مى کند و ای روش زندگى شماست که نی که ادی نکنفراموش

نگاه منصفانه شما به تک تک رفتارها و اعمال مى تواند در . ستیبراى فاطمى شدن کافى ن)  السالمهایعل( محبت حضرت زهرا صرفا

. دی بنماانىیت خود بسوى بهتر شدن کمک شا و حرکگاهی جاصیتشخ

.  رفتار فاطمى بردارندشتری بنیی گام موثرترى در جهت تبگری آرزوى آنکه زنان جامعه به کمک همدبا

 مردتی و شخصزن

. می داشته باشتی از شخصفىی از شروع، مقدمتا الزم است تعرقبل

. دی مى نمازی بنحوى متمانیریر مى زند و او را از سا است که از انسان سدارىیمجموعه رفتارهاى پا: تیشخص

 فای مرد مى تواند اتی و برداشت هاى مختلفى که از آن مى شود، زن نقش بسزائى در سازماندهى شخصتی توجه به مفهوم شخصبا

. دینما

 نکته که نی توجه به اگری د و ثبات رفتار لحاظ شده و از طرفدارىی که در آن پاتی طرف با توجه به مفهوم شخصکیاز : سوال

 سال کم و کمتر مى شود چگونه زن مى تواند نقش اساسى در رفتارسازى و تحول در رفتار ستی باالتر از بنیتحول رفتار در سن

داشته باشد؟ 

 توجه نکی است ولحی آرى، حدس شما صحدی نماانی که منظور نظر شما بوده است را واضح بقتی حقنی ادی شافیدقت در تعر: پاسخ

 مطرح است که در آن تىی در طول زندگى انسان مقاطع مختلفى به عنوان نقاط عطف شخصنکهی مطلب الزم است و آن اکیبه 

 و کهولت ممکن است وجود رىی مقاطع زمانى حتى در دوران پنی را دارا مى باشد که اشترىی و تحول بریی تغتی انسان قابلتیشخص

. داشته باشد

 مدتهاى طوالنى از عمر خود را در کهی کساند،ی و داستانهاى متفاوت مالحظه نمائخی با مطالعه کتب تاردیا مى توان مطلب رنی ادیتائ

 را که شامل آن رفتارها شی خوتىی شده و سازمان شخصریی تحول و تغکی در آخر عمر دچار کنی طى کرده ولستی ناشارىیمس

. ه اند کردلی متماارزشى سرى رفتارهاى کیبوده به سوى 
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 در تی که شخصهی نظرنی است بر ادىی رخ مى دهد تائ" 1 " سازى تی باالتر از دوران شخصنی که در سنراتیی تحوالت و تغنیا

 مقبول تی شخصکی و به سمت و سوى ریی را تغشی خوتی بوده و شخص مى تواند شخصرییدوران هاى باالتر از سن جوانى قابل تغ

. دی مالحظه و مطالعه کرده اشی را در زندگى ولو مختصر خوریی تغنی از اىی نمونه هااها همگى شمالبته.  مقبول سوق دهدری غای

 تىی نقاط شخصنی مى باشد که غالب اتی باالتر از جوانى رخ مى دهد عموما نقاط عطفى از شخصنی است تحوالتى که در سنهىیبد

:  مى شودمیهم به دو دسته عمده تقس

.  ارادىریط عطف غ عطف ارادى و نقانقاط

 آن دخل و تصرف فراوانى مى تواند داشته باشد مثل مراسم عقد و ازدواج و جادی هستند که انسان در ادادهائىی عطف ارادى رونقاط

... ای سفر حج و ای صاحب فرزند شدن و ای

 ای تنش روحى مثبت کیآگاه در  ارادى شامل آن نقاطى از زندگى مى شود که انسان ناخودری ساز غتی مقابل نقاط عطف شخصدر

.  مى دهدای جهت داده و ریی کالم متحول و تغکیمنفى قرار گرفته و چه بسا با 

 که نظر دی هر کدام از شما خوانندگان محترم نمونه هاى بارزى را در ذهن مى شناسمی کردانی که در مطلب بلىی با توجه به تفصحال

. دی مى نمادیما را تائ

 و هی مورد تجزشتری نقاط عطف را بنی گذاشته و اانی همکاران خود هم در مای مطالب را با دوست و هم کالسى و نی ادی توانمى

 مثال زده و شمارش گرانی از آنها را براى خود و دشمارىی نقاط بدی با صرف وقت و توجه الزم مى توانعتای طبدی قرار دهلیتحل

 مورد توجه قرار اری اسالم بسنی مبنی مختلف خصوصا در دانیو نهى از منکر که در اد به معروف امر گوئى و حتیموضوع نص. دینمائ

.  باشدقتی حقنی اشاره اى به ادیگرفته شا

 اگر دی داده است فراموش نکنریی انسان قرار گرفته و بطور کلى زندگى او را تغکی تىی که درست در نقطه عطف شخصحتىی بسا نصچه

 که از آن رىی شما در هر خدی را متحول کرده و به سمت و سوى مثبت سوق بدهتی شخصکی عطف،  بجا در نقطهحتی نصکیبا 

.  بوددی خواهکیانسان و نسل او سر مى زند شر

 کرده در انی کردن و امر به معروف و نهى از منکر بحتی اسالم در رابطه با نصنی که دنىی اصول و قوانتی رعادی فراموش نکنالبته

.  ارادى براى اوستری نقطه عطف ارادى از طرف شما و غکی کننده جادی اط،یظ شرا با لحاقتیحق

 کردن را آموخته تا با ظرافت خاص خودش حتی نصای با مراجعه به کتب مربوطه راهکارهاى امر به معروف و نهى از منکر و نیبنابرا

حال که موضوع تحول و انواع و اقسام آن . دی متنبه نمائ دوستانه او راحتی نصکی و با جادی مناسب جهت تحول را اطی شرادیبتوان

.  شودرىیگی ساده مى تواند پاری موضوع مورد نظر بسوانروشن شد طرح و بررسى عن

:  توجه داشته باشندخانمها
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 اى که ژهی وازی با امتدی است شما مى توانریی ازدواج در معرض تحول و تغطی مرد در هنگام ازدواج و پس از آن بخاطر شراتیشخص

. دی بهتر متحول نمائطی به شراطىی را از هر شراشی همسر خوتی شخصدیدار

 او را در می مستقری و غمیبا گفتگو و صحبت مستق.  را بخاطر شما در زندگى شروع کندتىی شخصدی شما مى تواند رفتارهاى جدهمسر

. دیرتر کمک نمائ و مالکهاى بطی به سمت شراتی و در تحول شخصارىی مثبت زندگى ریمس

.  لطافت و مهربانى ابزار کار شماستدی فراموش نکنالبته

. دی دهریی راحت تغلىی را خحی صحری غری مسدی با عطوفت مى توانشما

.  استری مرد امکان پذتی که تحول در شخصدی گفتار همگى شما اعتراف مى کننی ابا

. دیمردانى را که با ازدواج متحول شده اند سراغ دار خود گانی دوستان و همساشان،ی شما در اقوام، خوهمه

. دی مى کندیی نظر ما را تاءنایقی. دی و موضوع به نقش همسر توجه و دقت کنقی در صورت تحقلطفا

ق  بهتر سوطی که دارا مى باشد به شراطىی را از شراشی همسر خوتی شخصدی مى توانقی با مطالعه و تحقدی شددهی که با ما هم عقحال

. دیده

 با مطالعه آن الگوى مناسبى را در دی شما مى توانم،ی هاى ممتاز گفتارى را آورده اتی شخصرامونی پتی و خالقتی کتاب موفقدر

باشد ... ای اهل مطالعه ای مرد اجتماعى کی همسر شما دی اگر دوست داردی دهلی و زندگى خود را به سمت و سوى آن ماریزندگى اخت

. دی گام را بردارنی ادیو استفاده از عطوفت مى توانبا انتخاب الگو 

.  باشدرتری و دلپذباتری تا زندگى شما زدی نمانی و رفتار بهترى را جانشتی شخصدی مراقب باشتی شخصریی در انتخابها و در تغالبته

 به شما شتری و در زندگى بافتهی  به شماشترىی دلبستگى بدی مى نمائارىی تحول مثبت او را ری همسر شما احساس کند در سچنانچه

. اعتماد خواهد نمود

 و توانتان در راه رشد و تعالى او استفاده و هی که از همه سرمادی بدهنانی حال به او اطمنی نرود، در عادتانی کالمى و عطوفت خوش

.  کرددی او خواهشرفتیشبانه روزتان را صرف پ

:  کهافتی دی عمل خواهنی ابا

. دی نموده ارتری و دلپذنیری کرده و زندگى را شادهی را در زندگى پىیابینقش ز: اوال

. دی کرده اجادی را در همسر خود اادىیتحوالت مثبت ز: ایثان

.  شده استادی و زقیدلبستگى همسر شما به شما چقدر عم: ثالثا
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فی و حد وظازن

 آنها را مى دهد و تی طرف به مرد رعاکی از د،یه دارى ارائه مى نما و جاذبنیری زن احکام شفی اسالم در رابطه با حقوق و تکالنید

. دی زن را سفارش به مهربانى و عطوفت با همسر مى نماگریاز طرف د

 تا زن بتواند محبت خود را به همسر اظهار و مرد افتهی زندگى ظهور تهاىی از فعالقىی عطوفت از طرف زن در مصادنی است اعىیطب

.  تر شودنیری و زندگى آنها ششی زوج افزانیمات تشکر الزم را صورت دهد تا جاذبه ب زحنیدر مقابل ا

 ری اسالم نسبت به آنها دستور داده، خنی جهت است که دنی نه از امی از امور مى نمائکسرىی بحث اشاره به نی اگر ما در انیبنابرا

 دارد نه قتیر داده و بقول اهل علم موضوعات مطرحه طر به آن دستونی مى شود که دقتىی امورى است که منجر به حقکنیول

 مطلوب مى شود الزم است جی از آنجا عقال مقبول و منجر به نتاکنی ولمی نسبت به آن ندارفارشى در اصل موضوع سعنىی ت،یموضوع

. به آن توجه و دقت شود

 و بهتر بدانند و چه بسا گاهى به شوهر شتری خود را بفی مطالب از طرق مختلف وظادنی شنای با مطالعه کتب و دی محترم شاخانمهاى

. ستی زن نفهی فالن کار وظندیخود مى گو

 شما هست که دل همسر خود را فهی وظکنی ولدی که در منزل فالن کار را انجام بدهستی شما نفهی وظد،ی مى فرمائحی شما صحبله

 که دل شوهر را به شما گرم تر و دلبستگى او را به شما حىی هر کار صحدی مطلب را قبول داشته باشنی اگر ادینسبت به زندگى گرم کن

.  کرده استهی به آن توصنی که دقتىی همان حقعنىی براى اظهار محبت شما به او بوده باشد نشائى مى کند مى تواند مشتریب

 شخصى خودتان را در زندگى فی صرفا وظادی که دوست داشتدی مقاله شما از آن خانمهاى اهل مطالعه بودنی قبل از مطالعه ادیشا

 در گاهی که براى بدست آوردن جادی رسدی خواهجهی نتنی به اعنىی.  شددی قسمت با ما هم نظر خواهنی با مطالعه اکنی ولدیانجام بده

 به شوهر هم دستور  نکرده و در مقابلنی اصلى زن معفهی آنرا وظنی کجاى دچی که در هدی اعمالى دست بزنه بدینزد شوهر چه بسا با

. مى دهد که حق ندارى در آن امور به همسر خود دستور بدهى

 گفت اگر من دی خواهکنی دستورى نداده ولنی که بله ددی قبول دارد،ی شده ادهی است حاال شما با ما هم نظر و هم عقحی صحنی اآرى

: انجام دهم

. ام داده ام شوهر عملى را انجقىیباالتر از انتظار واقعى و حق: اوال

.  امافتهی را نزد او ژهی وگاهیبخاطر آنکه موجب خوشنودى و خوشحالى همسرم شده ام جا: ایثان

  .  را در زندگى فراهم کرده امنی براى عملى کردن دستورات دحىیبا دعوت آرامش به زندگى مجراى صح: ثالثا
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 و انضباط شخصىمرد

 جهت محلى براى سبک نیى نسبت به انضباط شخصى حساس بوده و دوست دارد که از ا روانى و اجتماعاتی با توجه به خصوصمرد

 صرف کند تا انضباط الزم و کافى جهت حضور در منزل ستىیلذا در طول شبانه و روز وقتى از اوقات خود را با.  نباشدگرانی دنىیب

 مطلب نی فرصت و دقت او را در اگر،یمرد از طرف د طرف و رشد و تعالى الزم جهت کی از گرش ننیا.  اجتماع را داشته باشدای

. ردی مهم مورد بى توجهى قرار گنیکم و آرام آرام ممکن است ا

 مسائل اجتماعى اعم از شغل، ارتباط با مردم، صرف وقت در امور عام ری موضوعات ذهنى براى همسر شما در رابطه با ساکثرت

.  الزم را بدهدتی امور دقت کرده و اهمنیآنرا ندهد که خودش به اممکن است به همسر شما اجازه .... المنفعه و

 خلل و کی مرد گری کثرت مشاغل و امور شخصى و اجتماعى دگری آن و از طرف دتی مرد به انضباط و اهمازی طرف نکی از لذا

.  همسر شما کمک خواهد کرد ذهنى  شی نقصان و آسانی جهت به رفع انی شما در استهی مى کند که رفتار شاجادینقصانى را ا

 اى در جهت انضباط فهی وظچی شما هنکهی که همسر شما با توجه به انستی نه اای چه مى شود؟ آجهی نتدی خود شما قضاوت کنحال

عنى  که تشکر او بمنستی نه اای ممنون دار شما مى گردد و از شما تشکر مى کند آدی کار را انجام داده انی اکنیشخصى او نداشته ول

.  و خشنودى اوستتیرضا

 اى محبت شوهر نسبت به زندگى فهی وظری رفتارهاى غکسرىی که مى توان با استفاده از دی عقال قبول کردای با تجربه عملى ای نیبنابرا

.  دادشی را افزا و همسرش 

:  تادیی نماای و انضباط شخصى او را مهراستگىی پوشش مرد و پدی سعى کننیبنابرا

. ردی شوهر از جهت انضباط مورد خدشه و انتقاد قرار نگتیص شخاوال

. دی نمادگىی خود بهتر رسفی وظاریشوهر شما به سا: ایثان

 و انضباط منزلزن

 شود تا خداى نکرده هی لوازمات آرامش او تههی کلستىی هاى اجتماعى وارد منزل مى شود باتی سرى از فعالکی مرد پس از وقتى

. ى آنرا در منزل بروز ندهدخستگى و آثار منف

 و قابل هىی منزل براساس  خواسته و خواستگاه شوهر بوده که امرى بدطی شرابی ترتتی نکته توجه به انضباط منزل و رعانی االزمه

. قبول شما و همه افراد مى باشد

 حاصل از ارتباطات هاىیز ناهنجار امر عادى ممکن است آرامش الزم و کافى مرد را بر هم زده و منجر به برونی مالحظه اعدم

.  هاى آن شودتی فعالایاجتماعى و 
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 معتقدند که اگر الزمه نی همه عقال بر اکنی کند ولجادی در منزل انضباط ادی که زن باستی ننی فردى قائل به اچی اگر چه هنیبنابرا

 نی آن باشد زن از جهت حفظ آن الزم است به انرامویآرامش مرد و به تبع آن سالمت زندگى و عطوفت آن انضباط منزل و مسائل پ

خانم مى .  بهره مند گردندشتری آن ببائىی و از ثمرات زافتهی شترىی زندگى دوام و بقاء بنىیری دهد تا شتامور توجه الزم را صور

اعت را صرف انضباط منزل  سکی نیاگر خانم ا.  شدن از خواب تمام انضباط الزم منزل را فراهم کندداری ساعت زودتر بکیتواند با 

.  هر دو معلوم استجهی و در آخر نتدی روز صرف مشاجرات لفظى نمابانه ساعت را در طول شنی چنددی مرد نکرد باایو 

.  و کسب روزى بهترتی زندگى و آرامش مرد براى فعالىیبای همسرتان از زنی اش انضباط منزل، لذت بردن شما و همچنجهی نتاولى

 او نسبت به لی اجتماعى و عدم تماتی مرد به فعاللىیش مشاجره، اعصاب خوردى براى شما و همسر خسته شما، بى م اجهی نتدومى

. حضور در منزل

.  نهفته است که منزل انضباط کافى را نداردنی هستند در ازانی واضحى که مردها از منزل گرلی از دالکىی دیشا

.  کندباتری از مشکالت شما را حل و زندگى شما را زادىی قسم زدی مورد شانی ا شما درشتری خانم محترم توجه بن،یبنابرا

.  گروهى و امتى باقى نمانده اال به نظم و انضباطچی هرازهیش: ندیمى فرما)  السالمهیعل( على بن موسى الرضا حضرت

 بائىی به زندگى زتی روانی با عمل به انیا حضرت شامل همه گروهها و جمع ها از جمله جمع خانواده مى باشد بنابرنی دلنشکالم

انشاء اهللا .  بوده باشدگری هاى دبائىی تا مقدمه مقبولى براى زمیظاهرى الزم بده

 ظاهرىهاىیبائی و ززن

 هیشب)  السالمهیعل (نیرالمومنی حضرت امری از ابعاد روحى او بواسطه عاطفه شکل گرفته و به تعبادىی موجودى است که بخش ززن

 لطافت و عطوفت مالحظه شود، چنانچه طی در مقام ارتباط با او شراستىی وجود بانیبا ا.  و حساسفی لطاریبس.  مى باشدگل

.  گرددعی و آرام آرام پژمرده و ضادهی دصدمه ممکن است ردیعطوفت الزم صورت نگ

. دیجه کافى بنما لطافت تونی نسبت به ادی مخاطب زن، همسر و شوهر او مى باشد که بانی اولعتایطب

.  اختصاص به مردان داردفهی وظنیا

 د؟ی اى دارفهی شما خانمها چه وظحال

 غالب مردان بر عکس زنان که از لطافت می آورانی مردان هم سخنى به ماتی سوال الزم است در رابطه با روحنی از پاسخ به اقبل

. دار هستند و حساس منطقى برخورقی طبع دقکیطبع و ظرافت برخوردارند از 

 در مردان منطق و در خانمها عطوفت و عاطفه غالب می نمائمی اگر ما سازمان روحى انسان را به منطق و عاطفه تقسگری عبارت دبه

. است
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.  مى گرددعیی شد عطوفت او تضادی در مقابل اگر ارتباط اجتماعى زن زافتهی مرد بواسطه ارتباط مناسب اجتماعى رشد، و قوت منطق

 الزم و به تبع عطر بائىی آن لطافت و زعتایطب. مثل گلى است که در معرض باد قرار گرفته است. ردیه در معرض  اجتماع قرار گزنى ک

 به آن ستىی مقدس اسالم براى زن و نحوه حضور آن در اجتماع احکام خاصى وضع کرده که بانی لذا ددهدعطوفت را از دست مى 

 عدالت آنست که از هر می به او ظلم کرده اعنىی. می به ساختار روحى زن توجه نکرده اعنىی میما عمل نننیاگر مطابق د. عمل نمود

 نست؟ی از اریمگر غ. میکس متناسب با توانش انتظار داشته باش

چقدر  مى داند که روح او ای و معتقد به بى عدالتى است آردی از حد در جامعه مى خواهد حق خود را بگشی زنى که با حضور بحال

 عطوفت زدن است؟ شهی به رشهی تعنىی از حد در اجتماع شی مى داند حضور بای و آباست؟ی و زفیلط

 و به اندازه حی البته حضور بنحو صحند،ی مى شود که حد مرز حضور در اجتماع را براى خود شناسائى نماهی به خانمها توصنیبنابرا

.  و اال خداى ناکرده لطافت طبع شما خدشه دار مى شوددیا بشناس حد و اندازه رکنیالزم، مقبول همه عقال است ول

 احکام براى مردان و عی بماند لذا نحوه تشرداری تا محکم و پاردی در معرض وزش هاى و برخوردها قرار گدی بر عکس مرد باکنیول

. زنان متفاوت ذکر شده است

! میبگذر

 ند؟ی لطافت صدمه نبنی با او ارتباط داشته باشد تا ادیه با عطوفت و لطافت زن، مرد چگوننی با توجه به احال

 جهی بعد احساسى مرد است سپس نتکی نقش تحرکی دی دو نقش متضاد را بازى کندی اساسى است شما مى تواناری نقش زن بسنجایا

! ندی آنرا ببجهی بعد منطقى مرد سپس نتکی نقش هم تحرکی دیرا مالحظه کن

. ستی نفی احساسات او هم ضعکنیاکم است ول چه در مرد منطق حاگر

 و با منطقش از شما سوال دیاو با منطقش سخن مى گو. دی انتظار منطقى هم از او داشته باشستىی باعتای طبدی کردکی منطق را تحراگر

. دیب باش و ممکن است بدون جوافی ضعدیو شما در مقابل منطق مرد با توجه به آن ساختار روحى که داشت... مى کند و

 روشن است، از آنجا که شما جهی با شما مالقات خواهد کرد و نتشی مرد هم با بعد احساساتعتای طبدی کردکی اگر احساسات را تحراما

. دی مهره بازى را به نفع آرامش خود و زندگى جابجا نمائدی مى تواندیدر احساسات قوى تر هست

 م؟یمائ نکی و عواطف مرد را چگونه تحرمی چه کنحال

 دی لحظات حضور مرد در منزل باشنی مراقب اولمی کردانیب...  از مقدماتى که در صفحات قبلى اعم از انضباط منزل و همسر وجداى

 اسالم نی مبنی هست که دقتی حقنیبراى هم. دی احساسات موفق نماکیظاهر آراسته شما مى تواند در بدو ورود، شما را در تحر

 در خارج کردن لباس به او رد،ی را از دست او بگهیاى ورود، زن درب منزل را به روى همسر باز کند و اثاثدستور مى دهد در ابتد

 ست؟ی براى چنهایا... کمک کند و
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 اجتماعى منطق غالب بوده و اگر بخواهد با همان منطق وارد زندگى فهی خانه بوده به جهت انجام وظرونی مردى که در بنکهی ابراى

.  مقبولى نخواهد داشتجهیاده شود نتشخصى و خانو

 با عطوفت و ای شود تا اوال خستگى او بر طرف شود ثان  ساختار روحى مرد از منطق به احساسات عوض دی در لحظه ورود بالذا

.  باشدرتری و دلپذباتری تا زندگى شما با همسرتان زدیمهربانى با شما و فرزندان ارتباط برقرار نما

 پوشش ظاهرى و آراستگى و خوش برخوردى خود مى تی احساسات هنر شماست که با رعاکی بدو ورود و تحر مالحظهنیبنابرا

. دی هنرمندى را از خود نشان دهنی ادیتوان

.  و به راهکارهاى آن مسلط باشدکی هنرمند زنى است که بتواند احساسات شوهر خود را در هر حال تحرزن

.  در هاله اى از احساسات باشد تا موفق باشد استفاده کرددی از منطق هم بااگر

.  و جلوه کندافتهی ظهور هاىیبائی زری آن ساهی هنر خواهد بود که در سانی هنر زن همنیباتری انصافا زو

 انی امور و مسائلى که امروز بصورت کاذب به عنوان نقش زن بری از ساشتری هنر بنی به استىی خانم هاى محترم و مسلمان بانیبنابرا

.  داشته باشندتیمى شود توجه و عنا

. سالم و گفتگوى گرم، آراستگى، متناسب با خواستگاه شوهر، هنرمندى شماست: دی نکنفراموش

 به همسرىی و رازگوزن

.  آنطی و محبت رازگوئى است البته با لحاظ شراتیمی صمشی از راهکارهاى افزاکىی

. دی نماانیاط بهتر با همسر خود اسرار و رازهاى خود را ب ارتبجادی مى تواند جهت کسب محبت و ازن

.  استشی ارزشهاى زن هنر راز گفتن به همسر خونی از بزرگترکىی

زنان در دو حالت اسرار را : ((شمندىی گفت، بقول انددی افراد خواهنیکتری که اسرارتان را به نزددی محترم شما خود بهتر مى دانخانم

.  مى کنند فاش 

 تشی با ارزشى را داشته و لذا بخاطر اهماری مهم است و به کسى نگو، او فکر مى کند که تحفه بسنی الىی خلىی که خدیبه آنها بگوئ اگر

.  و اصرار هم دارد که فرد دوم به کسى باز گو نکنددی مى گوگرانیبه د

 چرا که معتقدند که مطلب مهمى ندی مى گوگرانیهم به د و مطلب را ساده قلمداد کنى باز ستی هم عادى به آنها گفته شود که مهم ناگر

)) ستین

.  خود فاش مى کنندکانی از نزدکىی ای خواهر ای نخواهى براى مادر، دوست -  ظرافت، زنان اسرار خود را خواهى نی ابا

 و افتهی اى ژهی وگاهیب همسر جا در قلدی رازگوئى مى تواننی محبت را صد چندان مى کند شما با استفاده از همىی محترم، رازگوخانم

. دی بنمائشی از پشیمحبت خود را ب
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: می روشن شدن مطلب مثالى مى آوربراى

 ىی رازگونی مختصر، اما پس از مدتى انی است و همکی مى شوند اول سالم و علمىی دو نفر چگونه با هم دوست صمدی نگاه کنشما

. ندی بنماگریکدیکند تا آنجا که حاضرند جان خود را فداى  تر مى قی آندو را غنى تر و عمنیاست که محبت ب

 ست؟ی ننطوریا

 شتریو خود را ب. دی خود و همسرتان استفاده نمائنی دوستى بشی خود براى افزاعىی عادى و طبلهی وسنی از ادی که قبول کردحال

 که مى می داده احی توضشتری بقهی طرنیبطه با ا در راابىی دوست نیما در کتاب آئ. دیمحبوب و دوست داشتنى در نزد شوهر بنمائ

 با همسر خود قبل از هر کسى اسرار خود را بازگو نموده و دیدر جمع فراموش نکن. دیابی را واضحتر درلب با مراجعه به آن مطمیتوان

!دیفزائی خود نزد او بنىیری به شقی طرنیبد

 مردتی و محبوبزن

. رونىی بىیبای هم زکىی درونى و ىیبای زکی باشد ىیبای دو ز خوشبخت آن زندگى است که حاوىزندگى

 قرار بی کل زندگى که مفهوم خوشبختى را بهمراه دارد، در معرض خطر و آسبائىی خدشه دار شود زبائىی دو قسم زنی از اکىی اگر

.  استنی آبرو آفررونی ببائىی درون آرامش آور و زبائىیز. خواهد گرفت

 و می داراى آرامش الزم و کافى و هم داراى آبرو باشد در رابطه با آرامش درون و نقش زن گفتارى را آوردستىی خانواده هم باکی

 شتری هاى درون زندگى ببائىی نموده و به زتی به آن توجه و عناشی از پشی بمی که آرزومندمی کردانینقش حساس زن در آنرا ب

. دی بهره مند گردشتریرونى است ب دبائىیتا از آرامش که حاصل ز. دیاهتمام بورز

.  آبرو مى دهدرىی که به زندگى شما وجه ارزشى و به تعبرونی ببائىی زاما

. دی اگر از ما سوال کنکنی مرد است ولبائىی زنی اصلى ظاهرا در اگریباز

.  نقطه هم زن نقش اساسى را بازى مى کندنی گفت که واقعا در امیخواه

؟  نمود چگونهدی خواهسوال

 فصلى را ابىی دوست نی ما در کتاب آئمی الزم است مقدمتا مطلبى را خدمتتان عرض نمائمی به سوال شما پاسخ دهنکهی از اقبال

 به قسمتى نجای در ادی به آن مراجعه نمائشتری جهت اطالعات بدی مى توانم،ی محبت قرار داده و مفصل در رابطه با آن سخن گفترامونیپ

. دیابی اشاره نموده تا پاسخ اصلى سوال را خود دررا گذاز آن مباحث بصورت

 و در پرتو آن رشد و دهی و ارزش واقعى خود رستی ارزشى است که بواسطه آن انسان به انسانارىی حال معنی محرك و در عمحبت

. ابدی و کمال مى تیترب
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 تی مبارکه قرآن و هم از خطابات نورانى اهل باتی آ هم ازقتی حقنی ظهور استعدادها هم وابستگى تنگاتنگى به آن دارد که احتى

. ظاهر مى گردد)  السالمهمیعل(

 خانواده محبوب قرار گرفت ای شخص کی مجموعه است اگر کی براى بائىی الزمه زتی که محبوبافتی دی اشاره مختصر خواهنی ابا

. موفق خواهد بود... ایه و  خانوادای آن شخص می و بداندی آنرا دوست داشته باشند بدانگرانی دعنىی

.  سوال شما پاسخ داده شدانی بنی ابا

 چگونه؟

 بکنند ما به آن گرانی بدنه زندگى را محبوب دعنىی بدهند تی اگر خانواده که در درجه اول مرد و زن هستند به زندگى خود محبوببله،

. می اافتهی دست میدی نامرونىی ببائىیدرخشش گوهر زندگى که ز

: دین کنگاه

 لی را به سمت و سوى خود متماگرانی بدنه طورى جلوه کرد که محبت دنی در زندگى نقش بدنه زندگى را بازى مى کند اگر امرد

.  زندگى استرونىی ببائىی روشنى به دنبال دارد و آن همان زجهینمود نت

: نجای ادر

.  مى شوددهی زندگى پوشوبی عاوال

. دیو خوشبخت قلمداد مى شو زوج موفق کی به عنوان ایثان

 براى مرد و به عنوان تی محبوبجادی نقش زن در انجای زن دارد؟ اگاهی چه ارتباطى با جانی حال امی را قبول کردنی ادیی بفرمادیشا

 خود  همسرتی براى محبوبستىی لذا بادی زندگى بدست مى آرونىی ببائىی بکند زدای پتیبدنه زندگى روشن مى شود، اگر مرد محبوب

:  همسر شما را دوست داشته باشند تاشتری اجتماع و مردم آن با تدیدر اجتماع تالش کن

.  شودنی زندگى که بر عهده مرد است تامرونىی ببائىی زاوال

.  حاصل شودرونىی دورنى و ببائىی زنی تعادلى بایثان

 آن جهی درون مى انجامد و نتبائىی زعییرام آرام به رفع و تض عدم تعادل آنی نباشد ابای زرونی ولى از ببای زندگى از درون زکی اگر

. خواهد بود همانطور که عکس آن هم صادق است...  آرامش وعییتض

.  شودادی همسر در اجتماع زتی که محبوبدی کارى بکنستىی بادی شده ادهی شما هم با ما هم عقری تعبنی ابا

. می قبول کردخوب

 شود؟ ادی همسر و مرد در اجتماع زتی تا محبوبمی چه کنحال

. می اشاره مى نمادی شوهر شما مى افزاتی به بعضى از امورى که به محبوبنجای سوال روشن است در انی اجواب

. دی نمائباتری با استفاده از آنها زندگى خود را زدی بتوانتا
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 به پوشش، انضباط و آراستگى مردقی و توجه دقدگىیرس: کی

 او با کسى سالم و نکهی قبل از اعتای و بعد از آن با اخالق او، طبردیتهاى افراد جامعه با ظاهر همسر شما صورت مى گ مالقانیاول

.  دافعه خواهد داشتای و براى آنها جاذبه دهی رسگرانیگفتگو بکند لباسها و انضباط اوست که بنظر د

هنگام )  وآلههیصلى اهللا عل(ضباط شرافت مى آورد، حضرت نبى اکرم  انمی معتقدکنی لباس شرافت نمى آورد ولمی چه ما معتقداگر

خروج از منزل عطر مخصوص استفاده مى کردند، موهاى خود را شانه و لباسها و عمامه مبارك را منظم کرده و سپس خارج مى 

. شدند

.  آور استتی و محبوبنی هم جاذبه آفرنهای که خود انستی نه اای براى چه بود؟ آنیا

.  همت شما در منزل استزانی مانگری ظاهر همسر شما در خارج از منزل ببائىیز

. شانی کار را انجام مى داده اند نه همسر انیا)  وآلههیصلى اهللا عل( اکرم امبری خود پدی بگوئدیشا

 کار عالقه مند است که نیه ا وارد اجتماع شود اگر خودش ببای که مرد شما با ظاهرى زمی داد که ما از شما مى خواهمی خواهجواب

.  و جاذبه دار باشدبندهی تا ظاهر او زدی شماست که در نظافت او تالش و کوشش نمائفهی وظنیخدا را شکر و اال ا

 ست؟ی ننطوریا

دی نکنانی همسرتان بای خود نی کس حتى والدچی همسر خود را براى هوبیع: دو

)) هن لباس لکم: ((دی قرآن مى فرماهیآ

 سرزنش جهی نتدی همسرتان را به کسى گفتوبی که اگر عنستی از اری غایآ.  مردان باشندوبی پوشش مناسب براى عستىی زنها باىعنی

 رادی چه مى شود؟ همه به زندگى شما اجهی که تو خود انتخاب کرده اى، در نتنستی اندی مى گوتیها به خود شما برمى گردد و در نها

.  مى شوددیدگى شما تحد زنرونىی ببائىیگرفته و ز

 را دارد شما هم قسم بی که حتى اگر کسى قسم خورد که شوهر شما فالن عدی و حساس باشقی دقوبی در پوشش عستىی باآنقدر

.)  مسلمان دروغ محسوب نمى شودکیآبرودارى از  (ستی ننطوری دور است و ابی عنی از ار،ی که خدیبخور

 آرام، تنها طىی فقط به همسر خودتان آن هم در محدی هم بگوئدی اگر خواستای ثاندیرا به کسى نگوئ شی همسر خوراداتی اوال انیبنابرا

. دیو با عطوفت مطرح نمائ

 غافل از آنند کنی ولندی صحبت ها را دوستانه مطرح نمانی بعضى از خانمها عادت دارند در هنگام صحبت هاى زنانه بعضى از االبته

.  او را کم کرده اندتیقابل دوست خود برده اند و محبوب را مشیکه آبروى شوهر خو

.  مى باشدری و عدم اظهار به غوبی زندگى به چشم پوشى و کتمان عبائىی زدی فراموش نکنپس
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 هاى اجتماعىتیمرد و فعال: سه

 وقت حضور در منزل و کنار نزای از معتای مى دهد که طب  اجتماعى مرد بخشى از وقت شبانه روز او را به خود اختصاص تهاىیفعال

. شما کم مى گردد

 طی اوقاتش را در منزل بگذراند تا با شما بوده و محشتری که مرد بدی مرد باشد و دوست داشته باشبی عکی نی ادی شما، شاهی اولبنظر

زم و ضرورى است که اگر شما  نکته الکی توجه به کنی ولمی و نظر شما را قبول دارمیخانه گرمتر باشد بله ما هم با نظر شما موافق

 به نی و از ادی مى کندی اجتماعى مرد و تالش جنبى او را در کنار زندگى تائتی شده و فعالکترید به منظور ما هم نزدیهم بدان توجه کن

. دیشرکت نما...  ها ونهی ها و حسهیری هاى اجتماعى عام المنفعه، ختی در فعالدیبعد چه بسا از شوهر خود تقاضا مى کن

 آنرا ازی و اصالح و نحی او داشته و سازمان روحى او را تصحتی و همکارى هاى اجتماعى مرد نقش اساسى در جلب محبوبتیفعال

 دی نماتیفعال...  ها وهیری در امور عام المنفعه مثل خستىی اوست باژهیمرد به جهت تنوع طلبى خاص اجتماعى که و. برآورده مى کند

 کرده و انسان صاحب نی تامتهای فعالنگونهی را از جهت اتی به محبوبازی نای خود تالشى کرده باشد ثانتیمعنورتقاء تا اوال در رشد و ا

.  جامعه گرددانیوجه اى در م

 و مذهبى برکت در زندگى شما آورده و به زندگى شما شکل و نىی دتهاىی فعالنی که همسرتان با چندیلی خود شما هم قائل و ماعتایطب

.  خودش را بدهدژهیى خاص و وشما

 جامعه انی و او را محبوبتر در مقتی تعداد افرادى که با همسر شما در ارتباط سالم هستند را افزوده و در حقدی شما توانسته انکاری ابا

. دیو مردم کرده باش

 نیاعاتى از شبانه روز را به چن که واقعا ارزش  آنرا دارد که مرد سدی ددی خواهدی که مى دهدی اگر خودش شما انصاف بدهو

. دی نمادای ارزشى در اجتماع پژهی وگاهی مشغول شود و از حضور در منزل بکاهد تا ابهت و جاتهائىیفعال

مرد و دوستان صالح و سالم او: چهار

 دیآنها ارتباط دارد سعى کن با شی سنى که همسر شما دارد دوستانى از دورانهاى مختلف سنى داشته و کم و بطىی متناسب با شراعتایطب

 نموده ادتری دوستان زانی همسر شما را در متی اوال محبوبنکاریا. دی تالش خود را بنمائتیدر ارتباط همسرتان با دوستان سالم نها

.  مى دهدشی او را افزاحى شادابى روایثان

و شادابى مومن مى شود مالقات دوستان صالح  از امورى را که موجب فرح و شادى کىی)  وآلههیصلى اهللا عل( نبى اکرم حضرت

. ندیمعرفى مى نما

 اثر سوئى دارد دهی پدنی ادی شوهرتان را انحصارى و او را از اجتماع و دوستان اجتماعى اش محروم نمائدی با ازدواج سعى نکننیبنابرا

. که به خود شما و زندگى شما بر مى گردد
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.  به خوشبختى شما ضربه مى زندقتیر حق و دعیی زندگى شما را تضرونىی ببائىیز

 الزم و کافى جهت ارتباط با همسر شما را ندارند با عطوفت و مهربانى تی دوستان او از نظر اخالقى و رفتارى صالحکهی در صورتبله

.  آنها بکندنیلح را جانش که با آنها کمتر ارتباط داشته و آرام آرام دوستان صادیو با منطقى که در هاله اى از لطف است از او بخواه

 که شما خداى ناکرده خودخواه و دی صورت ممکن است تصور نمانی اری شما را براى او ثابت مى کند در غرخواهىی روش، خنیا

. دیمغرور هست

ندارىیمرد و د: پنج

 باور قتی حقنیست و همه به ا و دوست داشتنى مى کند فقط خداتی و هم ما، آن کسى که ما را در نظر مردم مجبوبدی شما مى دانهم

 نی هنگام دشمنى به اای در آن هنگام دوستى و ای و دشمنانى که به دوست مبدل شده اند آلی چه بسا دوستانى که به دشمن تبدم،یدار

 آن کسى می چه کسى است که محبت ما را در دل مردم مى اندازد و ما را محبوب آنها مى کند؟ همه اعتراف مى کنمینکته توجه کرده ا

.  استفی و لطمی خداوند کردی مى نماادیکه محبت ما را در دل مردم ز

.  جامعه کندانی که او از کرمش ما را محبوب در ممی چه کنپس

 لهم الرحمن ودا جعلی امنوا و عملوا الصالحات سنیان الذ:  فرموده استمی در قرآن کرخدا

 تی در محبوبمی موفق بودزگارىی مى کند و به آن اندازه که در پرهنیل آسمانها و زم خداوند ما را محبوب همه اهمی شدزگاری پرهاگر

 خدمتى به آنها نکرده چی ظاهرا هم هکهی ناخود آگاه به ما عالقمند و ما را دوست مى دارند در حالادىیچه بسا افراد ز. میهم موفق

 نیری زندگى شمی تا با شادابى روحى و معنوى بتوانمیموش نکن دارى را در زندگى خصوصى و عمومى فرانی و دنی دگاهیپس جا. میا

. می داشته باشبائىیو ز

عزت نفس و ادعاى اغنا: شش

 اعم گرانی دگاهیتوجه به جا.  عدم عزت نفس مى باشدمینی آن صدمه مى بهی همه ما بدان مبتال و عموما از ناحشی که کم و بموضوعى

 خود بخصوص رامومنی خود و افراد پبی ارزشها و نعمتهاى خدادادى گاهى اوقات، منشا تخراز مال و جاه و مقام و بى توجهى به

. شوهر مى شود

 خداوند متعال به آنها نعمت داده و کهی در حالزنند،ی مستىی دم از ندارى و نشهی همد،ی افراد را مالحظه کرده انگونهی شما هم ادیشا

 اقوام اظهار ای اعم از دوستان گرانی عدم عزت نفس موجب آن مى شود که در مقابل د مرفهى هم دارا مى باشند ولىبایزندگى تقر

. کنند بستىی و نازمندىین
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 است احتمال حی کار انسان را از چشم و نظر دور مى کند بله صحنی باورند که انی باشد و بعضى بر احی کار صحنی بنظر شما ادیشا

. می معقول استفاده نمائری غقی طرنی از چشم و نظر که بعضى بدان معتقدند، از ازیاى پره چرا ما برکنی باشد ولحیشما ممکن است صح

.  آمده استشی روشهاى خاصى دارد که در جاى خونهی زمنیمراقبت در ا

 مثال اگر هم بر فرض.  را کم مى کندتی محبوبتی دور و در نهاقتی خارج و از حقتی انسان را از ورطه انسانقی طرنی از ااستفاده

 من التعفف اءی الجاهل اغنحسبهمی به عفت نمى کند؟ هی قرآن توصایآ.  مانع از اظهار فقر بشوددیکمبودى هست عفاف و عفت شما با

 تصور مى کنند که آنها گرانی را بفهمند و عالوه دشانینمى گذارند تا کسى کمبودها)  حال ندارىنیدر ع( ها از شدت عفاف بعضى

. غنى هستند

سالمتى . دی خود هم نگوئنی نبود زندگى را حتى به والدایبود . دی مراقب عفاف و آبروى خود باشدی زندگى کننگونهی استىیم با هشما

. ستی نزىی چچی اى است که قابل معاوضه با ههی سرما و عزت نفس 

. دی و شما ناخود آگاه سبک شده ا به چشم خفت و خوارى به شما و همسرتان نگاه کردهستی ندی که اگر بگوئنستی از اری غایآ

 بهره مند شتری محبت بنی محبت شما و همسرتان در قلوب افراد قرار خواهد گرفت و از ثمرات اد،ی و صاحب عزت نفس شدزی عزاگر

.  شددیخواه

احترام: هفت

 گاهى اوقات مورد حسادت دیا زن و مرد مى دهد که شتی خاصى به شخصبائىی زکی خارج منزل ای زن به مرد در منزل و احترام

 آندو را نزد افراد جامعه صد چنان مى کند که در رابطه با بحث تی زن را نزد شوهر و محبوبتی حال محبوبنیدر ع. ردی قرار گگرانید

 به تمامى ابىی احترام باشد دستنی کرد که اگر در زندگى زناشوئى فقط هممی خواهانی و بمی مى نمائاره به آن اششتریاسلوب زندگى ب

. مقاصد ارزشمند زندگى مقدور خواهد بود

دیزی بپرهگرانی از حد دشی بفیاز تعر: هشت

 و نواقصى وبی عکسرىی بخاطر عدم عصمت داراى نی هائى که دارد داراى کماالت انسانى و همچنزهی انسانى بنا به فطرت و غرهر

.  تمام نگاه نکننددی انسانى به دچی و به هردیر گ مطلب مد نظر همه مردان و زنان قرانی استىیمى باشد که با

 مردان ازاتی و امتندی ننماسهی مقاگرانی وقت شوهر خود را با دچی مورد مالحظه قرار داده و هستىی مطلب را بانی محترم اخانمهاى

 او را گاهی جادی خود کم کرده اشی ارزش شوهر خود را پنکهی اضافه برانحالیدر ا.  نکشانندگری به فرد دای را به رخ همسر خود گرید

 نی که بازتاب منفى انستی از اری اى بدنبال خواهد داشت، مگر غجهی چه نتدیحال خود قضاوت کن. دی نموده اعیی هم تضگرانینزد د

. دیش مراقب باستىی بادی و خوشبختى کامل هستنیریپس شما که خواهان زندگى ش. کم ارزشى به شما و زندگى شما بر خواهد گشت
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 جامعه بنحو عقالئى و شرعى محبوب مى کند ای جمع دوستان، خانواده و انی مقابل از هر عملى که بنحوى شوهر شما را در مدر

. دی نمائغی درستىینبا

: دی همسر خود بتوانتی محبوببائىی از زتا

. دی کرده باشهیآرامش و متانتى خاص به همسر خود هد: اوال

. دیاو را باال برده باش اجتماعى تیشخص: ایثان

. دی خود در انتخاب همسر افتخار کنتی به قابلدیبتوان: ثالثا

. دی پدر و مادر است موفق بوده باشتی فرزند که الزمه اساسى آن سالمت شخصتیدر ترب: رابعا

 هاى خصوصى مردتی در فعالدخالت

 هاى تی سه قسم بنا نهاده مى شود، دسته اول فعالنیرد هم بر ا متىی مى شود و اسلوب شخصمی هاى مردان به سه دسته تقستیفعال

 گونه موارد بدون پاسخ نمى گذارد نی معمول به آن بوده و پرسش و سوال شما را در اایعمومى او مى باشد که معموال خودش عامل 

.  مى دهدحی اتفاقات را شرح و توضنهنگویا ازلىیچه بسا خود مرد خ.  نمى ماندجادی هم مشکلى اواردو چه بسا تجسس شما در آن م

 و حی شکل و شماى خصوصى داشته و چه بسا گاهى بخشى از آنرا براى شما توضبای عمومى و تقرمهی هاى او نتی دوم از فعالدسته

.  باقى مى گذاردانیبخشى را بدون ب

زن را از بعضى کنش ها و واکنش هاى  گاهى منشاء دلخورى مى گردد ممکن است نکهی امور اضافه بر انی تجسس در اعتایطب

 نگونهی که مواظب امی مى نمائهی عاطفى، قدرت تحمل آنرا ندارند لذا اوال به مردها توصطیکه به جهت شرا. دیاجتماعى مرد آگاه نما

.  آنرا ندارددنی فهمای و دنی شنتی مى باشند، چرا که زن ظرفنگونهی اتیمسائل باشند که عموما هم مردان با شخص

 دی مرد را مجبور نکند،ی از حد سوال نکنشی و بدیابی موارد اگر خود مرد صحبتى کرد شما اطالع مى نگونهی به خانمها، در اهی توصاما

.  به رفتارهاى ناهنجار دست بزند براى حفظ اسرارش 

 گاهى اوقات با بعضى از دیرد شا نمى آوانی کس  سخن به مچی هاى سرى مرد است که گاهى در رابطه با آن با هتی سوم فعالدسته

. دی مسائل سرى مرد جستجو ننمائرامونی پدیتوجه داشته باش.  کملىی آنهم خمى،یدوستان صم

 قرار مى دهد و مرد براى حفظ آن ممکن است واکنش نشان دهد که فی مرد را تحت تضعتىی و جستجوى شما اوال قالب شخصسوال

. سبى را در زندگى بجاى نمى گذارد مناندی واکنش ها فرآنیاغلب اوقات ا

 خصوصى و سرى مهی هنگام گفتگو و سوال و جواب حد و مرزها را حفظ و او را وادار به پاسخگوئى در موارد ندی سعى نمائنیبنابرا

. دی تحمل نمائدی پافشارى ها را خودتان بانگونهی صورت آثار انی اری در غدیننمائ
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 قی از طرستىی مشروع مى باشد که در آنحال با تجسس باری از اعمال خالف و غکسرىی شانیسرگاهى بعضى از مردان اعمال : بله

در . دی عاطفى الزم آنرا اصالح و درمان نمائطی با لحاظ شرامی مستقری غدیخودش وارده شده و بدون آنکه خود را مطلع معرفى نمائ

. دی نمائنیاقدامات الزم را تام مشاوره با اهل فن و روانشناس ه با مواظبت و البتطی شرانیا

 و تجسس در ابىی لذا اطالع ابدی که مرد دوست ندارد کسى از افعال خصوصى اش اطالع دی توجه داشته باشمی استثناء که بگذرنی ااز

 دی نمائمی اى تنظطهی سواالت خود و گفتگوهاى خود را با همه در حشهی همدیسعى کن. دی هاى خصوصى را زرنگى قلمداد ننمائنهیزم

.  نگرددلی به ناآرامى و ناهنجارى تبدتارىکه آرامش و هنجارهاى رف

 از کسرىی هاى انسان به علت تی که فعالنستیو آن هم ا. می جلب نمائقتىی حقکی به شی از پشی توجه شما را بنجای در استی نبد

درونى اطالعاتى است که انسان به آنها لفظ سر و  که بخشى عمده از محرکهاى ردی صورت مى پذرونىیمحرکهاى درونى و محرکهاى ب

. راز اختصاص مى دهد

 محرکها وقتى محرك هستند که همان لفظ سر و راز نیعلت بخشى از رفتارهاى ما هستند، ا) محرکهاى درونى( اسرار ما گری دانی ببه

.  نمى شودادی از آنها تیحرك جهت فعال به عنوان مگری اسرار باز و و مکشوف شود دنیبر آنها صادق باشد و اال چنانچه ا

 ها اسرار آدمى بوده و باز شدن تی از فعالکسرىی که الزمه کشش و قدرت بر انجام دیابی ساده و مختصر خود شما در مى ری تعبنی ابا

.  ها مى باشدتی انسان از آن فعالستادنیو کشف آن اسرار به معنا و مفهوم باز ا

بکند )) نمى توانم(( اظهار شهی همسر شما دائما دست روى دست بگذارد و همدی دوست دارای آدیوت کن خود شما قضاستی بد نحال

. دی که همسرى فعال، پر انرژى و پر تحرك داشته باشنستی انتظار شما انکهی اای

 قیاست که شما جز طر هىیانتخاب روش، شما را به منزل و مقصود خاص خودش مى رساند البته بد.  با شماستاری هر حال اختدر

.دی انتخاب نمى نمائریخ

 و در آمد مردزن

 هر خانمى دوست دارد که همسرش عتای از مالکهاى ارزشى زندگى زناشوئى در آمد و نحوه در آمد مرد خانه مى باشد، طبکىی

.  آن زندگى راحت و بدور از دغدغه خاطر داشته باشندلهی شغل شرافتمندانه بوده تا بوسکیصاحب 

 با دی تقاضا نمانی از اری باشد و غمی که صاحب عقل سلستی زنى نچی مشترك است و های همه زنان دنانی وجه بدون استثناء در منیا

 که قىی ما و شما خواننده محترم است که پس چرا بعضى از خانمها حاضرند که همسرشان از هر طرانی سوال در منی جاى اانی بنیا

 د؟ینما نیشده رفاه آنها را تام

 مشروع؟ ری معقول و غری از راههاى غولو

.  مشروع همسرری با سکوت در مقابل رفتارهاى غای و دی با اصرار و تاکای حال
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 که اختالف در اصل موضوع نستی جواب ادی رسدی روشن است و شما هم با کمى دقت به جواب آن خواهلىی سوال خنی اپاسخ

.  شرافت و شرافتمندانه استفیالف بر سر تعر بلکه اختستیشرافت و شرافتمندانه ن

 و راهکارها مشخص و کسانی ها دهی تا عقمی نمائفی شرافت و شرافتمندانه را تعرستىی بامی مسئله را خوب بررسى نمائمی بخواهاگر

 ست؟ی و در چستی که شرافت چمی بفهمدیبا.  شودنیمع

.  مى شودافتی و ارزشهاست در چه امورى هایحاسن و خوب براساس مافتنی شرافت که به معنا و مفهوم برترى ایآ

.  آن به دور استقتی مى کشد و از حقدكی افعالى شرافتمندانه است و چه افعال و رفتارى صرفا نام شرافت را چه

 که شرافت در حالل خوردن و مراقبت از حالل و حرام است؟ نستی نه اایآ

بخشش بودن است؟  که شرافت در سخاوت و اهل نستی نه اایآ

 که شرافت در کمک به هم نوع است؟ نستی نه اایآ

 بودن است؟ ری سگرانی که شرافت در خود گرسنه ماندن و دنستی نه اایآ

 را دارا باشد؟ همسرمان فالن خانه هی که همسرمان فالن مقدار سرمامی مى کنفی تعرنی چرا خوشبختى و شرافتمندانه بودن را در اپس

 ما از کهی سلطان جنگل اشرف موجودات مى گردد در حالری شرافت است که شنی شرافت است؟ اگر انی اای را دارد؟ آلیمبو فالن اتو

. می نمى کنادی شتریب درنده کیآن به عنوان 

 زندگى مرد کی که خانم به عنوان شرنستیشرافت در ا. اوردی که مرد مال حالل بدست آورد و به منزل بنستی شرافت اآرى،

.  تکه نان خشک باشدکی ولو اوری باشد که؛ همسرم فقط رزق حالل براى ما بنی اشیتقاضا

 انتظار نگونهی و دلپسند مى شود اگر انیری که زندگى براى شما و همسرتان چقدر شدی ددی خواهدی تقاضا کردنگونهی وقت اگر شما اآن

 و نىی فردى، دفی وظاری و از ساعی را ضاگرانی حقوق دشتری آن وقت همسر شما خود را مجبور نمى کند براى درآمد بدیداشت

. دی نمادارىیرا خر...  مبلمانای نی ماشایاجتماعى خود بزند تا بتواند مثال فالن خانه، 

 شی و انتظارات خودینی با همسرتان در رابطه با رزق حالل به گفتگو بنشکباری که هر از چند نستی شما خانم محترم اندارىی دارزش

. دی نمائانی رابطه بنیرا در ا

 قی و تشوای و خوش ثمر بجاى پرثمر آماده و مهکوی شما، شما و همسرتان را براى تالش نزی خانه و رابطه عطوفت آممىی صمطیمح

 و عقل نی شرافت و ارزشمندى از نظر درامونی پزی با استفاده از گفتگوهاى مالطفت آمطی محنی در ادیلذا سعى کن. دیمى نما

 که خودتان قرار رىی از مسباترىی زری نموده و نسل فرداى خود را در مسنی جانشستنی زلد را جاى مقستنی زحیراهکارهاى صح

. تا نسل شما سبب افتخار و ارزشمندى و شرافت شما بوده باشند. دی نمائتی هدادیداشته ا

مثل ) ه بعد از توجه به حالل بودن و پرداخت وجوهات شرعى  کنستی مالحظه کند ادی که زن در رابطه با در آمد مرد باگرىی دمطلب

 پوشش داشته باشد بای زز،ی خوب، تمر،یخ.  بد بپوشدای کم بخورد نکهی هاى زندگى را بکند، نه انهی مالحظه هزدیزن با( خمس و زکوة
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 کىی دازد،ی طال ن  سی سروایو  مد لباس کی هر روز دی روى چشم و هم چشمى شوهر خود را به زحمت خرز اسراف نکند؛ اکنیول

 بوده و نهی از هنرهاى ارزشمند زن است که کم هزکىی نی زن و ارزشمندى او کم خرجى او براى شوهر است، اتیاز مالکهاى شخص

. اهل اسراف نباشد

. دی نموده اایاى خود مه زندگى آرامى را برکیرد به ارزش وشرافت خود افزوده و کدی که البته خواهدی کردنی شما خانم محترم چناگر

 از اسراف در زندگى، نسبت به بعضى رىی آن و جلوگرامونی مسائل شرعى پتی از مالحظه درآمد مرد از جهت حالل بودن و رعابعد

 صرف منزل ازی و به اندازه مورد نهی او با زخمت مال را تهد،ی انجام مى دهد دخالت نکناری هائى که ممکن است مرد باختنهیاز هز

 دخالت در دیمراقب باش. دی نمانهی هزستیممکن است بخواهد مابقى آنرا در بعضى از امورى که جه بسا مربوط به منزل ن. رده استک

. امور شخصى در خصوص مرد ممکن است عواقب مطلوبى نداشته باشد

. دی نفرمائ  را فراموش اطىی مسائل احتتی جهت هم رعانی شما خانم محترم در الذا

 فرزندتی ترب وزن

.  فرزند، گل دامان پاك او استتی مسئله تربدی که زن مى تواند به خوبى اجرا نمابائىی از نقش هاى زکىی

 را به عهده مرد گذاشته اما مى توان گفت که منظور مالکهاى تی تربن،ی مرد باشد و داری در اختستىی و مسائل آن باتی چه ترباگر

اوست که به .  کرده و با او به سر مى برد  و روزهاى کودك را حس امیاست که با عطوفت و مهربانى ا زن نی بوده است اتیاساسى ترب

. اموزدی را مى تواند بزهای چلىیفرزند خ

 رنگ ثمر و کىی تا گل بوستان آنها به نردی صورت پذستىی پدر، به عهده مادر مهربان و عطوف بوده باابی نقش در غنی انجام الذا

.  و موجب افتخار آنها گرددندیبب را جهینت

در آنجا . دی مراجعه نمائ" 2 ")) م؟یچگونه فرزند نابغه داشته باش(( به کتاب دی روشن شود مى توانشتری زن بتىی نقش تربنکهی ابراى

 از مالکهاى کسرىی لی ما در ذمی که همه خوانندگان را به دقت وا مى دارد از آنکه بگذرمی موضوع مباحثى را آورده انی ارامونیپ

. دی فرزند موفق بوده باشتی تا با استفاده از آنها بهتر در راه تربمی فرزند را حضورتان معرفى مى نمائتیالزم جهت صحت ترب

 شده و آثار ضعف آن فی عاطفى ممکن است ضعای باشند واال فرزند از لحاظ منطقى می فرزند سهتی در تربدی مادر و پدر هر دو با-1

. هاى مختلف سنى ظاهر شوددر رده 

.  مهربانى، حوصله و دقت در رفتارت،ی ابزار مادر در ترب-2

.  منطق، مهربانى، حوصله در رفتار مى باشدت،ی ابزار پدر در ترب-3

. دیما مطلب غفلت بننی از استىی مى کند لذا مادر محترم نبانی فرزند از امورى که پدر را نسبت به فرزند خوشبزىی نظافت و تم-4
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 از ذهن مادر فراموش  شود و اال ناهنجارى و اوقات تلخى حاصل از مواخذه ستىی فرزند نباتی امور مورد انتظار شوهر در ترب-5

.  به مادر، پدر و فرزند برساندشترىیممکن است ضرر ب

 اعمال محبت هاى مادر نیپدر هم در مقابل ا فرزند را بانجام برساند تی با تمام تالش سعى کند امور مورد انتظار در رابطه با تربمادر

. را بى پاسخ نخواهد گذاشت و جبران الزم را خواهد نمود

 آن کباری مراجعه و حداقل می راهکارهاى آن به کتاب چگونه فرزند نابغه داشته باشافتنی فرزند و تی براى تربمی مى کنهی هم توصباز

. دی بنمائتی تر تربحی زندگى خودتان را صحوهی مدیشنا، و بتوان تا با اصول اساسى و ارزشى کودك آدیرا بخوان

.  شما نزد همسرتان بهتر خواهد شدگاهی جاحی صحتی با تربنایقی

 و اجتماعزن

 باطنى مى کی ظاهر و کی داراى اءی که در کل عالم هستى همه اشنستی در راستاى ارزشمندى زندگى مطرح نمود استىی که بامطلبى

 است که قابل قتىی آن حقاءی باطن اشکنی ولردی قرار مى گگرانی و تماشاى ددی؛ آن وجهى از شى است که در معرض دباشند ظاهر

.  معرفت و احساسى نسبت به آن ندارندم نبوده و عموم مردتیتماشا و رو

 بر تی واقعنی از خدا اری غدیل بزن آن متجلى است، هر موجودى را در عالم مثاری و غنىی و هم در احکام داءی هم در اشتی واقعنیا

. آن قابل انطباق است

 نی ها و موجودات اجتماعى است ادهی از پدکىی خانواده هم که ست،ی هاى اجتماعى و گروهى هم مستثنى ندهی مطلب در پدنیا

.  را دارا مى باشدتی و خصوصازیامت

ظاهر آن مرد و باطن او زن مى باشد و :  باطنى استکیظاهر و  کی زوج مى باشد داراى کی ساختار که به شکل نی با اولخانواده

 بخش از نی ادی نبودن، شاتی از ظاهر ظهور و از باطن در پرده بودن و قابل مالحظه و رودیروی همان انتظارات از آندو مبی ترتنیبد

 زنها در باطن و مردها در ظاهر و عنىی د،یهستشما مردان پوشش زنها )) و انتم لباس لهن(( اشاره داشته باشد تی واقعنی قرآن به اهیآ

. ظهور مى باشد

 برود و قلب با نی از بنهی اگر قسمتى از پوست و قفسه سکنی پوست و قلب، هر دو ارزشمند هستند ولدی به بدن انسان نگاه کنشما

 باشد چه مى شود؟ خود شما چه عکس العملى نشان مى دهد؟ تی قابل روشیبای زتیفعال

 بائىی زای خود را انجام نمى تواند بدهد ثانفهی در بطن و در پوشش باشد واال اوال وظدی باطن بار،ی شود قلب آشکار باشد؟ خ مىایآ

.  رفته و عقال تنفرآور مى شودنیظاهر از ب

زن قلمداد ظاهرش را مرد و باطنش را ودیباطنى لحاظ نمودوبراى خانواده هم ظاهر و.دیافتیباطن را در که مفهوم ظاهروحال

. شود در جامعه وارددیکه زن چه موقع بادی قضاوت کندیتوانشما خود مى.دی نقش اجتماعى زن را مالحظه نمائدیتوانخودتان مى.دیکرد
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 خود را انجام دهد؟ فهی مى تواند وظردی اگر زن که باطن است بجاى ظاهر قرار گایآ

 همه سواالتى است که به ذهن مى رسد و هر خانم نهای است؟ی عقال تنفرآور نای زندگى خدشه دار نمى شود؟ آبائىی حالت زنی در اایآ

 انجام دی من هم بادی دوستانش فالن کار را انجام مى دهند پس بگوندی براساس وجدان به آنها پاسخ دهد، نگاه نکند ببدیمحترمى با

. اصال و ابدا. دیاسطه رقابت دست از عقل خود بردار بوستی الزم ند،ی خودش مى فهمد اگر شما قبول داربراىبدهم خانم؛ هر کسى 

نه، ... زن انتخاب شغل نکند، زن چه و چه.  کس ارتباط نداشته باشدچی که زن با هستی معنا ننی گفتار ما بدنی االبته

ى شما از لحاظ عاطفه و  البته به شرط آنکه توازن روحد،ی اقدام نمائدی به مشاغلى که واقعا از دست مردان بر نمى آدی مى توانشما

.  نگرددعهیعفاف دچار ضا

 چه آنکه از لحاظ شرعى هم مقبول و معقول دی که از لحاظ اخالقى در سالمت هستند ارتباط داشته باشگری با زنان ددی مى توانشما

 در امور دیستان؛ اوال مى توان دانی است که بواسطه اعىی خواهد بود طبنىی همنشهیاست البته سالمت و عفاف و رازدارى آنها شرط اول

. دی نظر نمائبادلهعادى زندگى با هم م

. دی براى رفع خستگى هاى ذهنى در مواقع الزم داشته باشحىی تفرایثان

 حس نموده و براى آن شتری ارزشمند خود را در زندگى و خانواده و اجتماع بگاهی جادی نوشته شما مى تواننی مى رسد که با ابنظر

. دیزش قائل شو ارشتریب

 که با عمل به آن رنگ زندگى شما هر می نموده و آرزوى آن را دارهی توصدىی سرى امور کلکی خاتمه کتاب شما را به دقت در در

.  گرددباتریروز ز

 شودنیری تا زندگى شما شدیزیبپره... از

 تا زندگى شما دینزل و پوشش مرد بکار بند و تالش و کوشش خود را در جهت نظم و انضباط مدیزی از خواب صبحگاهى بپره-1

.  تر شودنیریش

 بزرگى هی سرماکنی است ولهی کم مالىی لبخند و تبسم خکی د،ی زندگى را شروع کنزی و با لبخند محبت آمدیزی از تلخ روئى بپره-2

. دی نمائدارىی خردیبنام خوش خلقى شوهر و شادابى زندگى را با آن مى توان

 تا شوهر شما نزد شما و اهل خانه محبوب شده و خجالت زده و دیزی مقدور از همسر بپرهریچشمى و تقاضاى غ از چشم و هم -3

. افسرده نگردد

 براى خود نىیحسود جز رنج آفر. دی تا به زندگى خود قانع و از همسر و فرزندان خود لذت ببردیزی از حسادت و رشک بپره-4

. کارى نمى کند



٢٤

 تا زحمت زندگى را کمتر و زندگى دیزی را شعور و شعار واقعى خود قرار داده و از تجمل گرائى بپرهستىیم ز و سالستىی ساده ز-5

. دی تر کرده باشنیریرا ش

 افراد باشد و در مقابل، او بتواند به شما اعتماد نی و محبوب ترنیزتری تا شوهر نزد شما عزدیزی بپرهگرانی به شوهر و دنىی از بدب-6

. دی نمانانیو اطم

 همسر شما در گری آرامش و شادابى را به زندگى زناشوئى دعوت کرده و از طرف دن،ی تا تمکدیزی از نق زدن، بهانه جوئى بپره-7

. ندی شما ببونی خود را مدشتری بجهی موفق تر بوده و در نت  شی خوفیوظا

 نىی گفتگو و همنشطی تا محدی نمائزی پرهردی مى گدهی نادای فی موضوعاتى که به نحوى ارزشهاى همسر را تضعرامونی از گفتگو پ-8

. شما آرام و بدون جدل باشد

 تر شودنیریتا زندگى ش...  و الطفات بهتوجه

 شتری آنها به فرزند خود و عروس خود بدی به آنها محبت کنشتریهر چه شما ب. دی ننمائغی همسر درنی از توجه و احترام به والد-1

.  مى گرددرتری با آنها و کنار آنها دلپذعالقمند و زندگى

 انضباط علمى و ارزشى مى دهد و شما و زندگى شما را کی توجه به مطالعه و اختصاص ساعاتى از روز به مطالعه به زندگى شما -2

.  مى کندزی زندگى هاى متماگریاز د

 راه ها توجه نی که به انستی زن در اکیهنر . دیئ همسر خود را که به صورت اختصاصى است شناسائى نماتی راههاى جلب رضا-3

.  تا بتواند همسر خود را دائما خشنود و راضى نگه دارددی نموده و آنها را از اول زندگى خوب شناسائى نماشترىیب

. دی داده باششترىی معنوى ببائىی زکی حد و حدود آن، تا به زندگى خود تی به عبادات و رعاشتری توجه ب-4

 از الفاظ و کلمات ارزشمند و مثبت استفاده دیتا مى توان. دیه به الفاظى که در هنگام گفتگو با همسر و فرزندان بکار مى بر توج-5

.  توجه کندشتری تا همسر شما به عقل و ارزش عقلى شما بدینمائ

 به خود جلب کرده شتریخاطر او را ب ظاهر متناسب و مورد پسند همسر تا بی توجه به جاذبه هاى ظاهرى خود در نزد شوهر، ترت-6

. دیباش

 دی آنرا در دفعات بعدى رفع نمائوبی و عدی غذا از او بخواهلی نظر او را بعد از مدی سعى کندی چنانچه در طبخ غذا زحمت مى کش-7

.  کرده و دست پخت شما را دوست داشته باشددای پنانی شما اطمقهیتا به حسن سل

 و او شما را قلبا دوست ونددی بپقتی دستوراتى که در مواقع خاص دارد تا احترام شما نزد او به حقعیجام سر توجه به گفتارها و ان-8

!!  مى گرددقی اطاعت، قلبى و عملهیداشته باشد چرا که محبت بوس

.  تا او هم شنونده خوبى براى حرفهاى شما باشددی شنونده خوبى براى حرفهاى همسر خود باش-9
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. دی کند که درکش مى کن  حس شتری خود تا او بطی نه با شرادی او سخن بگوئطیا شرا بشهی هم-10

 نی در مطالعه امیتقاضامند. می کرده باشانی گوشه اى از انتظارات را در مقابل همسران مهربان بمی آنکه توانسته باشدی مجموع با امدر

 آن فرزندانى صالح و باىیامش و محبت واقعى بوده باشد و ثمرات ز تا زندگى شما مملو از آردیکتاب با همه جوانب آن دقت نمائ

.  باشندخی و اسالمى در طول دوران تارنىی دارزشهاى بانانیسالم و پشت

. دی نمائهی و سالمت خانوادگى توصشتری به آرامش بدنی هم براى رسگرانی به ددی کتاب بهره مند شدنی چنانچه از مطالعه اان،ی پادر

والسالم

  

  

  

  

  

  :کاري از




